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DRUK: TRANSMAR LESZNO

Nie puszczajmy 
gminy z dymem

Pozostawienie różnego gatunku śmieci przy kontenerach do se-

gragacji odpadów nie jest dobrym pomysłem. Przede wszystkim

psuje estetykę miejsca (jak na zdjęciu wykonanym przy 

ul. 27 Stycznia w Osiecznej), w którym zbędny balas został porzu-

cony, ale przede wszystkim jest czynem niedopuszczalnym, podle-

gającym karze. Jeśli więc posiadamy śmieci, które nie zmiaszczą

się w przydomowym pojemniku, należy zadzwonić do firmy zajmją-

cej się wywożeniem odpadów i zamówić dodatkowy kontener.

Wraz z rozpoczęciem sezonu
grzewczego troską właścicieli
domów i mieszkań jest zaopatrze-
nie się w materiał opałowy na
okres zimy. Niestety, niektórzy z
nas ulegają pokusie pozbycia się
palnych odpadów i śmieci. Do do-
mowych pieców trafiają butelki
plastikowe, opakowania foliowe,
styropian, odzież, obuwie, nawet
opony i inne produkty z tworzyw
sztucznych. Jesiennym i zimowym
spacerom towarzyszą często du-
szące „zapachy” i gryzący czarny
dym unoszący się nad okolicą. Za-
burzony krajobraz to jednak nie je-
dyny negatywny skutek naszej
lekkomyślności, którą czasem tłu-
maczymy oszczędnością. Pod-
czas spalania odpadów z tworzyw
sztucznych uwalniają się bardzo
szkodliwe dla zdrowia, a nawet za-
grażające życiu, związki che-
miczne. Do atmosfery przenikają
trujące dla ludzi i zwierząt pyły.
Trafiają one następnie do gleby,
skąd pobierane są przez roślin-
ność uprawną. W ten sposób nie-
bezpieczny krąg zamyka się, a
wrzucone do pieca śmieci wracają
do nas w „czystej” postaci jako to-
ksyczny składnik pożywienia. Na
co dzień natomiast, wdychamy
wraz z tlenem szkodliwe tlenki
azotu i tlenki węgla, związki metali
ciężkich. Cyjanowodór i chlorowo-
dór to jedne z najsilniejszych tru-
cizn, które z jednej strony ułatwiają
nam życie poprzez udział w pro-

dukcji powszechnie używanych
tworzyw, a drugiej zaś, na skutek
naszej lekkomyślności, trafiają do
środowiska w niepożądanej for-
mie. Ich toksyczne działanie po-
lega na powolnym, podstępnym i
niezwykle skutecznym uszkadza-
niu komórek organizmów żywych,
siejąc w nich spustoszenie i powo-
dując nieodwracalne zmiany cho-
robowe. 

Jesienne i zimowe wieczory
przy kominku lub w przyjemnie na-
grzanym pomieszczeniu, pozosta-
wią faktycznie sympatyczne
wspomnienia, gdy pozostaniemy
całkowicie w zgodzie z interesem
przyrody. Pomyśl, zanim wrzucisz
coś do pieca. Nie pal śmieci. Ko-
rzystaj z ekologicznych materiałów
opałowych. 

Problemem zagrożenia płyną-
cego ze spalania nieprzeznaczo-
nych do tego celu materiałów,
zajęli się uczniowie Zespołu Szkół
w Osiecznej. Podczas zajęć Klubu
małego odkrywcy opracowano
ulotki informacyjne oraz zaprojek-
towano plakaty. Projekt logo oraz
prezentację multimedialną przygo-
towali uczniowie gimnazjum w ra-
mach akcji Żyjmy zdrowo. 

Dzieci i ich opiekunowie wierzą,
że akcja propagująca odpowie-
dzialność za nasze środowisko,
trafi do właścicieli budynków i pod-
niesie ekologiczną świadomość
mieszkańców naszej gminy. 
AGATA ŁOGIN-SZCZEPAŃSKA 


